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Szanowna Pani
W związku z pismem KN-PRG.430.27.2016.3 z dnia 24 listopada 2016r., w którym bardzo pozytywnie
oceniła Pani aplikację GUGiK-EMUiA, chcielibyśmy poznać podstawy takiej oceny. Proszę więc
o przekazanie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące aplikacji GUGiK-EMUiA w trybie art. 2 ust. 1
ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2016, poz. 1764):
1. W jakim projekcie (projektach) realizowana była aplikacja?
2. Kto był kierownikiem projektu (projektów) w którym, realizowana była aplikacja?
3. Jakie było łącznie wynagrodzenie z tytułu funkcji kierownika wskazanego projektu (projektów)?
4. Jaki jest łączny koszt wytworzenia aplikacji?
5. Jaki jest roczny koszt utrzymania aplikacji?
6. Jaka jest aktualna liczba gmin korzystających z aplikacji?
7. Ile punktów adresowych zostało dodanych z wykorzystaniem aplikacji w okresie od 1.01.2106r. do
30.11. 2016r.?
8. Czy aplikacja umożliwia automatyczne porównanie zgromadzonych gminnych danych adresowych
z adresami funkcjonującymi w ewidencji ludności?
9. Czy aplikacja umożliwia automatyczne wysyłanie zawiadomień do GUS po nadaniu punktu
adresowego? Jeśli tak, to ile zawiadomień o nowych punktach adresowych zostało automatycznie
wysłanych do GUS w 2016r.?
10. Jaki jest adres usługi WMS publikującej dane adresowe zgromadzone w bazach gminnych?
11. Jaki jest adres usługi WFS umożliwiającej pobieranie danych adresowych zgromadzonych w bazach
gminnych?
12. Ilu pracowników GUGiK zajmuje się aktualnie tematem numeracji adresowej?
13. Ponieważ województwo mazowieckie wykorzystywało również środki UE na tworzenie baz
adresowych w ramach projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu" czy nie zachodzi przypadkiem podwójne finansowanie projektów, co może być

przyczyną oczekiwania zwrotu dofinansowania udzielonego przez UE?
14. Ponieważ województwo łódzkie wykorzystywało również środki UE na tworzenie baz adresowych
w ramach projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego "
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
czy nie zachodzi przypadkiem podwójne finansowanie projektów, co może być przyczyną oczekiwania
zwrotu dofinansowania udzielonego przez UE?
15. Ponieważ województwo kujawsko-pomorskie wykorzystywało również środki UE na tworzenie baz
adresowych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji
Przestrzennej", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach
osi IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, czy nie
zachodzi przypadkiem podwójne finansowanie projektów, co może być przyczyną oczekiwania zwrotu
dofinansowania udzielonego przez UE?
16. Proszę o udostępnienie przytoczonych ocen aplikacji dokonanych przez tzw. "inne niezależne źródła"
oraz wskazanie jakie to źródła.
17. Proszę podać liczebność grupy użytkowników aplikacji, która ocenia ją pozytywnie?
Oczekiwane informacje proszę przekazać drogą elektroniczną na adres: geo-system@geo-system.com.pl.
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